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Gyereknek lenni jó…1

alighanem mindenhol a világon, de különö-
sen az Japánban. A japán csecsemőnek szüle-
tése után nem kell elszakadnia az édesanyjá-
tól, nem kell egyedül aludnia, nem kell külön 
szobában egyedül unatkoznia. Az anya szinte 
egész nap a testére kötözve cipeli a gyereket 
– akár két-három éves koráig is – vele van 
reggeltől estig, a gyerek érzi az anya testének 
melegét, minden szívdobbanását. A japán 
kisgyerek a szülők hálószobájában, az anyai 
melegség biztonságában alszik – sokszor akár 
kis serdülőkorig. A tatamira2 párhuzamosan 
elhelyezett futon3-okon történő alvás a meg-
hitt családi együttlétek szinte egyik utolsó 
bástyája – amit sokszor még a nyugati stílusú 
kényelemmel berendezett modern lakások-
ban élők sem adnak föl egykönnyen. 

A japán gyerekek nem egyedül fürdenek a 
fürdőszobában, hanem a szülők valamelyiké-
vel együtt. Ünnepszámba megy, ha a rendsze-
rint elfoglalt apa helyet tud szorítani ennek a 
rítusnak napi menetrendjében. A szülővel 
való közös fürdőzés egészen fiatal serdülőko-

1 A tanulmány részlegesen támaszkodik a Gyereknek lenni 
Japánban címmel az Ezredvégben 2007-ben megjelent 
írásra (Hidasi, 2007). 

2 Tatami = gyékényszőnyeg
³ Futon = földre helyezett matrac

rig tart – nemtől függetlenül. Ez számos más 
kultúrában elképzelhetetlen lenne.

A fizikai-testi közelség biztosította biz-
tonságon kívül a kisgyermek élvezi a szülők 
és a környezet oly mértékű engedékenységét, 
amely Európában szokatlan. Gyakran látni 
vadóc és fegyelmezetlen kicsiket, akik rohan-
gálásukkal, zajosságukkal, makacsságukkal 
és mindent megtapogató kíváncsiságukkal 
határozottan zavarják a környezetüket, de a 
szülők a legkevésbé sem zavartatják magukat. 
Nem fegyelmezik őket, nem szólnak rájuk. 

A bölcsőde és óvoda hálózat közel sem any-
nyira elterjedt és fejlett mint Európában, noha 
a jelenlegi kormánypolitika kiemelt feladatként 
támogatja az óvodahálózat fejlesztését (Hidasi, 
2015). A ritka kivételnek számító egész napos 
gyermekintézményeknél sokkal több a félna-
pos, pár órás foglalkozást biztosító magánin-
tézmények száma, amelyek közül számosan 
inkább csak gyermekmegőrzőként funkcio-
nálnak. Az anyák ugyanis ritkán térnek vissza 
teljes munkaidőben dolgozni a gyerek mellett: 
a családok többsége fontosabbnak tartja azt, 
hogy az anya teljes energiájával és figyelmével a 
gyerek jövendőhez alapozza meg a feltételeket: 
azaz a lehetőségekhez képest a legkedvezőbb 
környezetet teremtse meg a majdani iskolai 
tanuláshoz és a különórák megválasztásához. 

Noha hivatalosan az írás-olvasás oktatás 
az elemi iskola feladata lenne, szinte nincs 
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olyan gyerek, aki mire az iskolába kerül, ne 
ismerné a japán szótagírások (hiragana és 
katakana) legalábbis egyik változatát. A gye-
rekeket érő vizuális és manuális impulzusok 
(rajz, formázás, origami, íráselőkészítő fel-
adatlapok stb.) rendkívül erősek, és a gyere-
kek az iskoláskort megelőző legfogékonyabb 
korukban ezeken nőnek fel – sokkal inkább, 
mint nálunk. Japánban ugyanakkor a kom-
munikációs és verbális készségek fejlesztésére 
jut a nálunk megszokottnál kevesebb idő. Ez a 
verbális kommunikációs deficit megmutatko-
zik a későbbi életkorban fellépő kommuniká-
ciós zavarokban.

A japán gyerekek is – a világ más fejlett 
országaihoz hasonlóan – egyre inkább urba-
nizált környezetben nevelkednek. A korábbi 
generációknál természetes szabadtéri játékok, 
utcai fogócskák, labdajátékok, bolondozások 
szinte teljesen kiszorulóban vannak. Helyet-
tük belép már kisgyermek kortól a televízió, 
a video- és a komputerjátékok, valamint a 
mobil-eszközökön gyakorolt, internetalapú 
játékok világa. Ennek a folyamatnak a káros 
hatásáról – mind egészségileg, mind társa-
dalmilag – nem győznek cikkezni, ugyanak-
kor lényegében semmi sem történik egy em-
ber- és társaskapcsolat-központú szemlélet 
kialakítására. A szobák homályában gépekkel 
kommunikáló gyerekek elmagányosodása és 
elidegenedése korábban nem tapasztalt, tár-
sadalmi méreteket öltő pszichés problémák-
hoz vezet (Hidasi és Varga, 2014).

A korszakváltás

A kisgyermekkor boldog és felelőtlen korsza-
kát nagyjából az iskolába lépéssel egyidejűleg 
fokozatosan és szisztematikusan váltja fel a 
„betörés” időszaka. Nem hiába figyelmeztet a 
kertészet témaköréből vett japán közmondás: 
„Ha meg akarod hajlítani, akkor addig, amíg 
fiatal” (Tameru nara wakagi no uchi = 矯め
るなら若木のうち), ami a nevelésre általában 
is vonatkoztatható. Vagyis nem késlekednek, 
idejekorán elindul a jellemformálás. A közös-
ségbe kerüléssel a szabályok és a megszorítá-
sok egyre kevesebb mozgásteret engednek a 

gyereknek – és mire feleszmél, addigra már 
be is sorolt a szigorú iskolai rend és a napi 
magolási rutin menetébe. A korlátozások 
egyre sokasodnak, az egyéni ambícióknak és 
kedvteléseknek mind kevesebb tér és idő jut. 
Mint ahogyan a drótokkal és merevítőkkel 
vezényelt díszfák esetében gondosan nyirbál-
ják, visszametszik és szabályos, ámde mester-
séges rendbe terelik a rakoncátlan és ki-kitü-
remkedő ágakat, úgy a gyerekek egyéniségét 
is szisztematikus módon alakítják, nyirbálják 
és végső soron gondos neveléssel visszafojt-
ják. Ebből aztán nem kevés társadalmi konf-
liktus származik. 

Régebben ezt a folyamatot a gyerekek sok-
kal nagyobb alkalmazkodó képességgel élték 
meg, mint manapság. Két ok miatt vált kriti-
kussá a helyzet: egyrészt a gyerekek java része 
egyke, és mint ilyen a családi környezetben 
privilegizált helyzetet élvez. Ehhez képest 
az iskolai közösségi regulákat és elvárásokat 
relatíve nagyobb kihívásnak és tehernek éli 
meg, mint a testvérek között szocializálódott 
korábbi generáció. Másrészt a technológiai 
forradalom jóvoltából a japán otthonokban is 
külföldi életforma minták, a külföldi – első-
sorban észak-amerikai – életvitel és értékrend 
üzenet-áradata felkavarta és megzavarta a ha-
gyományokat, a japán életformát és értékren-
det. A mai japán gyerekek egyre nehezebben 
tűrik az ezekből az ellentmondásokból adódó 
feszültségeket.

1. Iskolásnak lenni

Az oktatás sem szerkezetileg, sem tartalmi-
lag, sem módszertanilag nem tudja követni 
a japán társadalomban zajló változásokat. 
Az oktatás a hagyományos japán értékeket 
– kitartás, önfegyelem (gaman), „besorolás” 
a csoportba, kollektivizmus stb. – igyekszik 
a maga módján megőrizni és továbbadni, de 
kevés sikerrel, mert a mai iskolások ezek be-
fogadására sokkal kevésbé alkalmasak, mint a 
megelőző generációk. Számos, hagyományo-
san japánnak tartott érték – kollektivizmus, 
önfeláldozás, lemondás, lojalitás stb. – válto-
zóban van. Mivel a köröttes világ és a társada-
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lom, az erkölcsi és értékrendszer átalakulóban 
van, ugyanakkor az iskolai oktatás által közve-
tített értékek egy korábbi időszak erkölcsi és 
etikai normáira építenek, egyfajta fázis-elto-
lódási satuban találják magukat a gyerekek. A 
kialakuló feszültség áthidalhatatlannak tűnő 
konfliktusokat és identitás zavarokat szül. 
Az oktatási rendszer szervezeti és működési 
anomáliáira4 utal, hogy egyre több gyerek ta-
gadja meg az iskolába járást: a jelenséget több 
szakszó kialakulása is tükrözi: a tókó kyohi (登
校拒否 = az iskolába járás megtagadása) és a 
futókó (不登校 = nem-megjelenés az iskolá-
ban). Az okok között gyakran említik az isko-
lai csúfolást, kínzást (いじめ = ijime), a társas 
kapcsolatok zavarát, vagy a túlzott elváráso-
kat. A csúfolás, kiközösítés és kínzás más kul-
túrákban és más társadalmi formációkban is 
fellelhető (bentlakásos iskolák, „gólyaavatás”, 
katonaújoncok stb.), de a japán ijime sajátos 
abból a szempontból, hogy mind mélységé-
ben mind mennyiségében jelentősebb azok-
nál. A japán ijime a fizikai és lelki kínzások 
különféle változatait és fokozatait felvonulta-
tó halálosan komoly tortúra, ami nemegyszer 
vezet az áldozat részéről akár öngyilkosság-
hoz is. Ennek szociálpszichológiai okain kívül 
(a „kiközösítés” minden japán számára a leg-
rettegettebb stigma) szociokulturális magya-
rázata is van: mind az iskola, mind a család 
igyekszik eltitkolni az érintettséget a jó hírnév 
elvesztésétől való félelmében. 

Égető társadalmi probléma a serdülő élet-
kortól jelentkező hikikomori (ひきこもり) je-
lenség, amely hivatalosan közel egy millió, 
a valóságban akár két-három millió fiatalt is 
érint: a fiatal esetenként évekig, de akár év-
tizedekig sem kommunikálni, sem érintkezni 
nem hajlandó családi környezetével és a külvi-
lággal (Hidasi, 2011). Ilyenformán a társadal-
mi kapcsolattartásból és az oktatásból kiesik, 
az alkotó tevékenységektől elszokik, és azon 
kívül, hogy önmagát leépíti, a társadalom se 
számíthat rá, mint leendő aktív tagjára. 

4 „A fiatalok igényeire a válsággal küszködő oktatási rend-
szer nem képes kielégítő választ adni és ez sokakat elide-
genít tőle”.(Kingston, 2004. 268. o.)..

Az egyéni, kreatív gondolkodásról kisis-
kolás kortól fokozatosan leszoktatott gyere-
kek többsége későbbi tanulmányai évei alatt 
sem törekszik önálló, érdemi munkára és 
gondolkodásra. Tapasztalati megfigyelések 
igazolják, hogy a képzés tartalma egyre ke-
vésbé felel meg a mai kor követelményeinek. 
Egyrészt a túlzott uniformizáltságnak tulaj-
doníthatóan a magasabb képzési szinteken 
fokozottan jelentkezik a kreativitás hiánya. 
A posztgraduális képzésben olyannyira szük-
séges egyéni alkotókészség híján a japán di-
ákok egyre kevésbé állják meg a helyüket az 
erősödő nemzetközi versenyben. Ezt tetézi az 
idegennyelv-tudás hiánya – az angol oktatás 
változatlanul az egyik leggyengébb láncszem 
a japán oktatási rendszerben. Ennek az orvos-
lását célzó intézkedések (TJN, 2017/05/17, 3. 
o.) hatékonysága a nyelvtanulási hagyomá-
nyokban sokkal gazdagabb európai szemlélet 
szerint szakmailag erősen megkérdőjelezhető 
– és ennél fogva aligha várható érdemi elő-
relépés e tekintetben. Egy másik probléma, 
hogy a japán közoktatási követelmények a 
mai nemzetközi elvárásoknak – sem a maga-
sabb oktatási szinteken, sem a munkapiacon 
– nem igazán felelnek meg. Ez a japán diákok 
és a japán munkavállalók számára a megnyíló 
világban hátrányt jelent. Ha másért nem, hát 
ezért is szükséges sok területen a változtatás, 
a reform. Az oktatás tehát mind szerkezeti-
leg, mind tartalmilag, mind módszereiben 
módosításra szorul.

2. A család szerepe a gyerekek 
nevelésében és oktatásában

A Hakuhodo ügynökség 1997 óta tízéves cik-
lusokban vizsgálja japán gyerekek körében (a 
4. osztályos elemi iskolásoktól a 2. évfolyamos 
alsó-középiskolások korcsoportját érintően) a 
viselkedési és percepciós változások alakulását. 
A 2017-es felmérésből kitűnik, hogy a japán 
gyerekek többsége (68,1 %) immár nem az apát, 
hanem az anyát tekinti mint szülőt „tiszteletre 
méltóbb”-nak (TJN, 2017/06/17, 3. o.). Ez a vál-
tozás – ami mélyen megdöbbentette a hagyo-
mányosan férfidomináns társadalmi értékrend-
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ben szocializálódott és gondolkodó lakosságot 
– arra enged következtetni, hogy az apa tekin-
télye megingott a japán családi struktúrában, 
és hogy az apának a családban betöltött szere-
pe erősen átrendeződött az évtizedek óta zajló 
társadalmi érték-válság közepette. Ez tulajdon-
képpen nem csoda annak a fényében, hogy a ja-
pán gazdasági felfutás évtizedei alatt egy olyan 
típusú foglalkoztatási rendszer alakult ki, ami a 
munkavállalóktól teljes odaadást vár el – szel-
lemi, fizikai, és időgazdálkodási értelemben. Az 
apa tehát ritkán látott „vendég” az otthonában 
– korán távozik és későn érkezik, hétvégeken 
többnyire munkatársaival és üzleti partnerei-
vel múlatja az időt. A gyermek(ek)kel kialakult 
kommunikációs és interakciós deficit megfoszt-
ja a gyermeket az érdemi apa-élménytől, hiszen 
alig találkozik vele. Azoknál a családoknál pe-
dig, ahol az apát vidéki vagy külföldi telephelyre 
szólítja a kötelesség (単身赴任 = tanshin-funin 
rendszer), a család szétszakítottsága tartós, akár 
több évre szóló állapot. Mindezért – még a gaz-
dasági recessziót megelőző időkben – némileg 
kárpótolt a jó és biztos fizetés, amellyel az apa 
a háttérország, azaz a család jólétét tudta biz-
tosítani. Az utóbbi évtizedekben azonban ez a 
biztosnak gondolt struktúra is egyre bizonyta-
lanabbá vált, hiszen a recesszió miatt a munka-
vállalási körülmények nem hogy javultak volna, 
hanem inkább rosszabbodtak. Csoda ezek után, 
hogy a gyerekek ezt az életmodellt nem tartják 
követendőnek és tiszteletreméltónak? Vagyis az 
„apa” egyre kevésbé tudja betölteni azt a szerep-
modell szerepet, amit a felnövekvő generáció 
vonzónak találna. 

Egy másik probléma az egykék számának 
a növekedése a családokban. Sok európai ál-
lamhoz hasonlóan Japán is küzd azzal a prob-
lémával, hogy noha az életkörülmények javu-
lásának köszönhetően a születéskor várható 
élettartam egyre magasabb, a népesség lélek-
száma mégis folyamatosan csökken, mivel 
egyre kevesebb gyerek születik (Ota, 2016). 
A Gazdasági és Költségvetés Politikai Tanács 
elemzése azt vetíti előre, hogy a jelenlegi 126 
millióról pár évtizeden belül Japán népessége 
100 millió fő alá csökkenhet. Az idősek száma 
egyes becslések szerint évi 650 ezerrel nő: a 
várható átlagos élettartam 2025-re a nőknél 

elérheti a 89, a férfiaknál pedig a 82 éves kort. 
A társadalom tehát nem elég hogy lélekszám-
ban drasztikusan fogy, hanem egyidejűleg ro-
hamosan öregszik is. 

Sajátos módon a japán társadalomban 
a családi (nagyszülői, rokonsági) besegítés 
modell – például Magyarországtól eltérően 
– nem jellemző. Ennek társadalomlélektani 
okaira (Hidasi 2007) most nem térünk ki, de 
az tapasztalati tényként megállapítható, hogy 
általánosságban csak elvétve élnek ezzel a 
megoldással – és többnyire olyan családok, 
akik külföldön élve láttak hasonló jól működő 
mintákat. Az idegenekkel szemben jellemző-
en bizalmatlan japánok a bébiszitter intéz-
ményt se nagyon kultiválják – vagyis marad 
mint megoldás vagy az anyai gondoskodás 
vagy az intézményi felügyelet. 

Az elmúlt évtized egyik terminus-
innovációja az ikumen イクメン, ami az ikuji 
育児= gyereknevelés és az angol man = férfi 
összeolvasztásából született, és a gyerekne-
velésben aktívan részt vevő apákra utalnak 
vele. Ezek a játszótereken gyereket hintáz-
tató, a csecsemőt pelenkázó vagy gyerekkel 
házifeladatot megoldó apa-képek egyelőre 
még szenzációszámba mennek a médiában, 
de mindenesetre azt üzenik, hogy „így is le-
het” – ami hatalmas változást jelez. 

2016 volt az első olyan esztendő a háború 
utáni Japán életében, hogy a születések száma 
nem érte el az egymilliót – ami egy közel 127 
milliós népességű országban egyértelműen a 
korpiramis felborulását vetíti előre. 

Megkésett önállósodás

Az értékrendben bekövetkező változásokban 
a generációs elválasztó vonalak majdhogynem 
tisztán meghúzhatók. Nem a társadalom egé-
szében, hanem a társadalom egy rétegében – 
a fiatalok között – indult el a változás, ami azt 
eredményezte, hogy akár ugyanazon a csalá-
don belül is gyökeresen ellentétes viselkedés-
minták figyelhetők meg: például a cégért ön-
magát és családja érdekeit feláldozó szorgos 
apa, és sem tanulni, sem dolgozni nem aka-
ró fia. A családért otthonában szorgoskodó 
anya, és a minden keresetét önmagára költő, 
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költekezően élő lánya. Sok európai államhoz 
hasonlóan Japán is küzd azzal a problémával, 
hogy míg az életkörülmények javulásának kö-
szönhetően a születéskor várható élettartam 
egyre magasabb, addig a népesség összlétszá-
ma fogy, egyre kevesebb gyerek születik. 

Kérdés, hogy a most felnövekvő gyerekek 
generációja képes lesz-e majd – társadalmi 
kötelezettségeinek eleget teendő – a meg-
növekedett létszámú idős korosztályról gon-
doskodni? Ebben a vonatkozásban Japánban 
is sokasodnak az aggodalmak és a kérdőjelek: 
hogyan tovább, mit és hogyan kéne az okta-
tásban és a nevelésben tenni ahhoz, hogy egy 
felelősségteljesen gondolkodó és gondosko-
dó nemzedék nőjön fel. Mind a kormányzat, 
mind a társadalom és az egyének szerepe és 
felelőssége is elvitathatatlan ebben a folya-
matban. 
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Child, Education and Society in Current Japan

Child-raising patterns and practices show a great variety across cultures.  In Japan ideally 
the happy and all-permitting years of early childhood are followed by an increasingly strict, 
rigid and all-controlled phase of education – both at home and in schools – in order to produce 
smoothly adjustable members of society who understand and respect the primacy of skillful 
adaptation. This traditional expectation however tends to show signs of crisis – due to the 
value changes influenced by globalization, digitalization and the one-child family model. This 
ultimately leads to less verbal human communication and to growing cases of virtual interac-
tions which in its turn have a negative impact on the society and the economy of the country.  
 
Keywords: one-child family, verbal communication deficit, virtual interactions, clash of  tradi-
tional and new values
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